Het Montaigne Lyceum:
toekomstgericht, betrokken
en wereldwijs

Welkom op het Montaigne Lyceum
Op het Montaigne Lyceum bruist het van de
mogelijkheden: van Cambridge Engels tot de
keuze eindexamen doen in sport. We hebben een
eigen theater, muziekstudio, laboratorium en
verschillende ateliers. Je kunt naast het gewone
lesprogramma ook kiezen voor masterclasses
die aansluiten bij jouw talent. Genoeg te
ontdekken dus!
Toekomstgericht

Eén van de dingen die onze school zo bijzonder maken is
het werken in leerdomeinen. Als leerling krijg je ‘gewoon’ les
in lokalen en werk je met andere leerlingen samen in het
leerdomein aan opdrachten en eigen werk. Dat sluit goed
aan op het zelfstandig werken op de basisschool.

Betrokken bij iedere leerling

Ons onderwijs geeft ruimte om meer op maat te werken.
Op het Montaigne Lyceum werken we aan het ontwikkelen
van kennis en vaardigheden (kritisch denken, reflecteren,
keuzes maken). De leerling wordt daarbij geholpen door
regelmatige coaching van de mentor.
Voor alle vakken is er een studiewijzer, je leert daar zelf
mee plannen. Jouw eigen vakdocent is aanwezig en heeft
de tijd om je één op één te begeleiden. Wij zien en horen
van onze oud-leerlingen op de universiteit, in het hbo en het
mbo dat onze manier van leren een goede voorbereiding is
op het vervolgonderwijs.

‘Het werken in leerdomeinen is
een goede voorbereiding op het
vervolgonderwijs.’

Welkom

Vakdocent In de domeinuren
loopt altijd een vakdocent
rond. Als je hulp nodig hebt
kan hij of zij je uitleg geven
of helpen bij je taken.

Het leerdomein maakt leren
leuker en interessanter.
Zo leer je zelfstandig én
samen te werken.

Ict De leerlingen hebben
een eigen Chromebook. Zo
kun je op school en thuis
aan opdrachten werken en je
digitale portfolio bijhouden.
In de brugklas krijgen leerlingen ook het vak ICT.

Locker Iedereen heeft een
eigen locker. Dus geen
gesleep met een zware
boekentas.
Instructielokaal De school
beschikt over instructielokalen voor de vaklessen.
De helft van de schooluren
werken leerlingen hier en de
andere helft in het domein of
in de praktijklokalen, zoals het
lab, atelier of gymzaal.

Samenwerken Wij laten leerlingen veel samenwerken aan
opdrachten of projecten. Het
domein is ruim genoeg om in
groepjes te werken, zonder
dat leerlingen last van elkaar
hebben.

Leerdomeinen

Verschillende opleidingen onder één dak
We vinden het fijn om in een gemengde
omgeving te leren, te werken en plezier te
maken. Zo is het tenslotte in de samenleving
ook. Daarom vind je op het Montaigne Lyceum
verschillende opleidingen onder één dak.
Gymnasium en atheneum (vwo)

In de brugklas van het vwo maak je kennis met het
gymnasium. Je begint met Latijn en leert het Griekse
alfabet. De Griekse en Romeinse mythologie komen
uitgebreid aan de orde. Bovendien leer je de beginselen van
de filosofie en maak je kennis met kunstgeschiedenis. Aan
het einde van de brugklas kun je daardoor goed beoordelen
of je door wilt naar het gymnasium of voor het atheneum
kiest. Ons vwo biedt leerlingen versterkt talenonderwijs met
Cambridge Engels en Delf voor Frans. Dat komt goed uit als
je in het buitenland verder wilt studeren. Daarnaast krijgen
de leerlingen Technisch Ontwerpen. En wat je ook kiest, het
gymnasium en atheneum zijn beide een goede opstap naar
de universiteit. De keuze is aan jou!

Mavo

Op de mavo werken we met Chromebooks, met boeken en
in projectvorm. In stapjes leer je om zelfstandig opdrachten
te doen met begeleiding van een docent. In de bovenbouw
van de mavo kun je sport of kunst als eindexamenvak
kiezen. Voor leerlingen die verder willen naar de havo
hebben we een speciaal programma; havo in 6 jaar. Ook
kunnen leerlingen vanaf de brugklas meedoen met Anglia
English. Op die manier kun je het internationaal erkend
Anglia-certificaat halen.

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)

Leerlingen met het schooladvies vmbo-kader zijn vaak
praktisch ingestelde leerlingen, die het liefst leren door te
doen. De afdeling telt in totaal ongeveer 100 leerlingen en is
kleinschalig, met veel persoonlijke aandacht. We begeleiden
je stap voor stap naar meer verantwoordelijkheid. Bij de
kaderberoepsgerichte leerweg kun je vanaf het derde jaar
kiezen voor de opleiding Economie en Ondernemen (E&O).
Met je diploma kun je doorstromen naar het mbo.

Havo

Op de havo hebben we diverse lesmethoden én werken we
regelmatig met vakoverstijgende opdrachten en thema’s.
Zo haal je als havo-leerling niet alleen een diploma; je
bent ook actief betrokken bij de maatschappij. Al onze
leerlingen krijgen bijvoorbeeld Technisch Ontwerpen en
Cambridge Engels. Met je havodiploma heb je toegang tot
één van de vele hbo-opleidingen. We horen vaak terug van
bijvoorbeeld de Haagse Hogeschool, dat onze leerlingen het
bovengemiddeld goed doen, zowel bij de studiekeuze als
bij de doorstroom. Maar je kunt natuurlijk ook de overstap
maken naar het vwo.

vwo – havo – mavo – vmbo-k

Hoge verwachtingen

Op school stellen we hoge verwachtingen aan onze leerlingen en vinden we het belangrijk dat we goed en respectvol met elkaar omgaan. We geven je graag veel kansen.
Daar staat natuurlijk een inspanning van jou tegenover en
daar ondersteunen we je graag bij. Bij de aanmelding op
het Montaigne Lyceum kijken we altijd of leerlingen met
een gemengd advies (bijvoorbeeld mavo/havo) in aanmerking komen voor plaatsing op het hoogste niveau. Dit doen
we vanzelfsprekend in overleg met de basisschool.

Info-avond
voor ouders*

Open avond*

Open dag*

Inschrijfperiode

(corona-proof)

(corona-proof)

(digitaal)

DONDERDAG
21 JANUARI 2021
19.30-21.30 UUR

VRIJDAG
22 JANUARI 2021
17.30-20.30 UUR

ZATERDAG
23 JANUARI 2021
10.00-13.00 UUR

6 T/M 19 FEBRUARI
2021

RESERVEREN
VIA DE WEBSITE

RESERVEREN
VIA DE WEBSITE

(digitaal)

MEE DOEN MET EEN KENNISMAKINGSLESJE?
DAT KAN OP MAANDAG 11 OF DONDERDAG 14 JANUARI 2021					

INSCHRIJVEN
KAN DIGITAAL VIA
ONZE WEBSITE

*ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD

T 015 36 19 140 | info@montaignelyceum.nl | www.montaignelyceum.nl

Info-avond, open dag en inschrijven

Voor gemotiveerde en
getalenteerde leerlingen die
graag hun talenten verder
willen ontplooien bieden wij
masterclasses aan.

Ontwikkel je talent met onze Masterclasses
Voor gemotiveerde en getalenteerde
leerlingen die graag hun talenten verder
willen ontplooien bieden wij in de brugklas
masterclasses aan. We zetten ze voor je
op een rijtje.
Sport Leerlingen die dol zijn op bewegen
kunnen hun hart ophalen bij sport. Elke
periode maak je kennis met twee extra,
vaak meer bijzondere sporten. Bijvoorbeeld
beachvolleybal, leren trampolinespringen
of krav maga.
Kunst Deze masterclass is perfect voor
creatieve leerlingen. Bij het Grafisch
Atelier in Den Haag leren we bijvoorbeeld
meer over grafische technieken, zoals
zeefdrukken. Je gaat ook aan de slag met klei
en we maken een megabeeld van schuim.
Muziek Leren spelen in je eigen band? Dat
leert onze muziekdocent jou samen met

andere leerlingen. Ook krijg je een cursus
licht- en geluidstechniek. Daarna kun je
optreden en volgt misschien wel een
opname!
Theater Wat heb je nodig om een goede
rol neer te kunnen zetten? De docent
begint bij de basis: personages, situaties en
het verhaal. Het is niet nodig om ervaring
te hebben. De masterclass sluiten we af
met een mooie voorstelling in ons eigen
Montaigne-theater.
Warhammer Dit is een miniatuur legerspel
dat wordt gespeeld in een fantasywereld.
Je maakt spelfiguren uit plastic, zodat je
veldslagen met zelfgebouwde legers op
een speelveld kunt naspelen.
Programmeren Hoe leuk is het als je een
robot kunt aansturen of de computer
een tekening kan laten maken? In deze

masterclass ontdek je wat mogelijk is op
het gebied van programmeren. Dit doe je
met het programma Scratch en daarna
ook in codetaal Python om de MicroBit
(een kleine computer) aan te sturen.
Creatief schrijven In deze masterclass
ga je op zoek naar inspiratie; van
welke verhalen word je enthousiast?
Via schrijfopdrachten werk je aan het
samenstellen van een eigen verhaal.

Talentbegeleiding Leerlingen met
bijzondere talenten (bijvoorbeeld
topsporters) hebben extra begeleiding
nodig om talent en studie in evenwicht te
houden. Kom er gerust eens over praten.
Montaigne Lyceum biedt talentvolle
leerlingen extra begeleiding.

Masterclassess

Word wereldwijs met Montaigne
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen
verbreding en verdieping mee te geven. Dat
betekent extra aandacht om talent te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van Cambridge
Engels, maar ook door het ontdekken van de
wereld om je heen. Niet voor niets sturen we
onze leerlingen letterlijk de wijde wereld in, met
reizen naar onder andere York, Barcelona en
Rome.

Reizen

Eén van onze uitgangspunten is ‘leren in de wereld’. Door
het maken van reizen word je steeds nieuwsgieriger en
realiseer je je hoeveel er nog te leren valt. We maken zowel
kleine als grote reizen. In de brugklas ga je natuurlijk op
een gaaf kamp. Verder gaan leerlingen naar Barcelona,
Londen, Rome of IJsland.

Excursies

Voor de verschillende vakken worden regelmatig excursies
georganiseerd, zo gaan we bijvoorbeeld naar York, Trier, een
keur aan musea, het Leids Filmfestival en de Tweede Kamer.

Cambridge Engels/Anglia/Delf

Een uitstekende beheersing van de Engelse taal is een
groot voordeel bij vervolgstudies en toekomstige banen. In
de onderbouw havo/vwo is Cambridge Engels daarom een
vast onderdeel van het lesprogramma en in de bovenbouw
kun je ervoor kiezen. Op de mavo kan je kiezen voor het
Anglia-programma. Met beide opleidingen kun je studeren
in het buitenland. Voor Frans starten we met Delf. Wie weet
studeer jij na je eindexamen wel in Bordeaux...

‘Vorig jaar zijn we naar Yper
in België geweest, omdat de
Eerste Wereldoorlog 100 jaar
geleden was. Dat heeft veel
indruk gemaakt.’

Wereldwijs

EXTRA
BRUGKLASSEN

OPEN DAGEN (CORONA-PROOF)
Vrijdag 22 januari en zaterdag 23 januari 2021

Leren van jezelf. Leren met elkaar.
Leren in de wereld.

